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Redovisning av inkomna synpunkter 
Torsås 2:42 m fl - Konsumkvarteret 
 

Planprogrammet för rubricerat område har varit föremål för samråd under 
tiden 2018-07-13 – 2018-09-01. Handlingarna har funnits tillgängliga på 
kommunhuset i Torsås, samt på kommunens hemsida. Inbjudan respektive 
kompletta handlingar har skickats till remissinstanser och till sakägare enligt 
fastighetsägarförteckning. 

 

Inkomna yttranden utan synpunkter 
Tele2 
Tore Svensson 
Räddningstjänsten 
Lantmäteriet 
 

Inkomna yttranden med synpunkter 
Länsstyrelsen 
Torsås kommun, Tekniska nämnden 
Torsås kommun, Socialnämnden 
Naturskyddsföreningen 
Centerpartiet 
Hyresgästföreningen 
KSRR 
 
Kraftringen  
Telia Company AB 
Möre fastighet AB 
Trophi king 
 
Systembolaget 
Thed livs 
ICA Sverige 
 
Bengt-Erik Algerstedt 
Janita Kirchberg 
Inga-Britt Karlsson 
Carina Johansson 
Christina Kronmar 
Ann-Mari Ohlsson och Svante Heed 
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En sammanfattning av de vanligast förekommande 
synpunkterna 
Ett antal synpunkter har inkommit från såväl särskilt berörda som från en 
engagerad allmänhet. Några synpunkter återkommer i större grad än andra. 
Vissa synpunkter har också stor påverkan på den fortsatta planeringen. Ett par 
av dessa redovisas ämnesvis här nedan: 

 
Verksamheternas behov 
Ett antal synpunkter berör verksamheternas behov  
Exempel på detta är: 

• ”Hänsyn måste tas till de varutransporter som sker till och från 
verksamheterna där även dessa kan påverkas vid förändring av 
parkeringsytan” 

• ”… fokus i området måste vara att bevara och möjliggöra ökad handel 
och service. Lokalytor ska kunna utökas, parkeringsytorna ska vara 
generösa, trafikflödet utan omlastning ska säkerställas…”  

 
Parkeringsplatser inom området 
Ett antal synpunkter berör parkeringar inom området. Exempel på detta är att: 

• ”Parkeringen vid ICA och bakom Konsum behövs i minst den 
omfattningen den har idag.” 

• ”I utredningen nämns parkeringskvoter som inte överensstämmer med 
andra motsvarande fastigheter.” 

 

 
Yttranden från berörda myndigheter/organisationer mm: 
 
LÄNSSTYRELSEN 
Länsstyrelsens synpunkter 
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunens ambition att utveckla de centrala 
delarna av Torsås med bland annat bostäder, inte minst med anledning av 
bostadsbristen i kommunen. Eftersom tänkt utveckling saknar ett tydligt stöd i 
kommunens översiktsplan är det dessutom en styrka att kommunen har valt 
att ta fram ett planprogram. 
 
Ett viktigt syfte med ett planprogram är emellertid att underlätta det framtida 
detaljplanearbetet där planens utgångspunkter och mål framgår. I aktuellt 
planprogram har kommunen valt att på en översiktlig nivå staka ut 
utvecklingsplanerna för centrala Torsås utan att göra djupare utredningar av 
exempelvis buller. Det gör att Länsstyrelsen dels har svårt att fullt ut bedöma 
planprogrammets lämplighet och konsekvenser, dels att planprogrammet inte 
underlättar det framtida detaljplanearbetet i tillräckligt hög grad. 
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Miljökvalitetsnormer 
I planbeskrivningen finns en utförlig beskrivning av miljökvalitetsnormer 
(MKN) för vatten, där det konstateras att planområdet ligger mellan två 
vattendrag, Torsåsån och Applerumsån, och att vattendelaren går tvärs igenom 
planområdet. Båda dessa vattendrag har i dagsläget måttlig ekologisk status, 
bland annat avseende övergödning. Vattendragens vattenkvalitet ska förbättras 
till år 2021, allra senast 2027, och vare sig den ekologiska eller den kemiska 
statusen får försämras. Det är därför viktigt att i en framtida 
detaljplaneläggning utreda dagvattenhanteringen för föreslaget planområde 
och klarlägga: 
• Hur dagvattensituationen ser ut i dagsläget? 
• I vilka riktningar dagvattnet flödar? 
• Om det finns lågvattenpunkter och risk för översvämning? 
• Hur kommer dagvattnet hanteras vad gäller fördröjning och rening inom 
området innan det går ut i antingen Applerumsån eller Torsåsån för att 
slutligen nå slutrecipient Kalmarsund/Östersjön? 
I dagsläget finns det inom området en stor andel hårdgjord yta i form av 
bebyggelse och parkering. I planprogrammet föreslås mera grönytor, vilket kan 
vara positivt ur vattensynpunkt om det kan infiltreras lokalt i dessa ytor. 
Särskild rening kan dock behövas för parkeringsytor. I samband med att 
dagvattenåtgärder planeras vill Länsstyrelsen uppmuntra kommunen att se 
dagvattnet som en resurs som kan tillföra planområdet något positivt, till 
exempel för växtlighet i parkmiljön. 
 
Hälsa- och säkerhet 
Den solstudie som enligt planprogrammet har tagits fram kan med fördel 
infogas handlingarna som en bilaga. Länsstyrelsen har därför inte tagit del av 
resultatet från solstudien men är generellt av uppfattningen att det i centralt 
belägna områden med närhet till service och kollektivtrafik bör prioriteras en 
hög exploatering, detta förutsatt att det inte kan bli fråga om betydande 
olägenheter för människors hälsa. 
 
Buller 
I planprogrammet tydliggörs behovet av att en bullerutredning tas fram i det 
fortsatta planarbetet. För att översiktligt beskriva bullerexponeringen kan 
kommunen med fördel använda sig av metoderna som presenteras i Boverkets 
skrift, ”Hur mycket bullrar vägtrafiken”. Resultatet av metoderna är emellertid 
enbart uppskattningar som kan variera beroende på inverkan av olika faktorer. 
Om det finns flera vägar, andra trafikslag eller bullerkällor kan den 
sammanlagda ljudnivån bli högre än vad metoderna visar, varför en mer 
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omfattande utredning behöver göras. Bästa möjliga ljudnivå bör alltid 
eftersträvas. 
 
Förorenade områden 
Länsstyrelsen saknar uppgifter om förorenade områden inom planområdet. 
Det betyder inte att området inte kan vara förorenat, detta eftersom det inte är 
ovanligt att mark i samhällen är utfyllda med förorenade massor. Eftersom 
tillgänglig information om förorenade områden kan vara bristfällig, bör 
kommunen i det kommande detaljplanearbetet ta fram en utredning av vilka 
verksamheter som förekommit på platsen. Beskrivningen av 
verksamhetshistoriken behöver vara så utförlig att man kan bedöma om 
undersökningar av eventuell föroreningsförekomst behöver göras eller inte. 
 
Miljöfarliga verksamheter 
Med anledning av planområdets närhet till Södra Timber Torsås bör 
kommunen belysa och motivera hur eventuella risker från denna verksamhet 
ska hanteras, detta för att motivera planområdets lämplighet för bostäder. 
 
Trafik och kommunikationer 
Gällande byggnadsförbud bör kommunen (s. 7, fjärde stycket) uppmärksamma 
att Länsstyrelsen med stöd av 47 § väglagen har fattat beslut om att både väg 
130 (Torsås - Söderåkra) och väg 504 (Torsås - Bergkvara) omfattas av 
byggnadsförbud på 30 meter. Det innebär att det utan Länsstyrelsens tillstånd 
inte är tillåtet att uppföra byggnader, göra tillbyggnader eller utföra andra 
anläggningar eller vidta andra sådana åtgärder som kan inverka menligt på 
trafiksäkerheten inom 30 meter från vägområdena. Det är således inte fråga 
om vare sig tolv eller sju meters byggnadsförbud som uppges i 
planprogrammet. Kommunen ansvarar för att visa på att intentionerna i 
planprogrammet inte inverkar menligt på trafiksäkerheten. Länsstyrelsen 
kommer i det framtida detaljplanearbetet att samråda med Trafikverket om det 
är lämpligt att släppa fram bebyggelse etc. närmare än 30 meter. Länsstyrelsens 
beslut om byggnadsförbud bifogas, se bilaga. 
 
Natur 
I planprogrammet (s. 5) framgår att det finns en dunge med ekar och lindar i 
befintlig park och att utgångspunkten är att träden ska bevaras. Länsstyrelsen 
ser med fördel att kommunen i planprogrammet tar ställning för att träden ska 
bevars och att de skyddas med en planbestämmelse om att marklov krävs för 
att ta ner träden i kommande detaljplaner. Det vore även positivt att 
kommunen i samband med att mängden hårdgjorda ytor ses över gör åtgärder 
för att öka den biologiska mångfalden. 
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Kulturmiljö 
Länsstyrelsen vill påminna om att ett kulturmiljöprogram håller på att tas fram 
där en särskild områdesbeskrivning redan nu finns att ta del av som 
arbetsmaterial för Torsås tätort. Länsmuseet håller även på kommunens 
uppdrag på att genomföra en tätortsinventering i Torsås. I det fortsatta 
detaljplanearbetet bör de kulturhistoriska värdena för berörd bebyggelse 
beskrivas, både den som avses att bevaras och den som avses att rivas. Vad 
gäller placering av den nya bebyggelsen bör den karaktärsbeskrivning som 
finns det kulturmiljöprogram som håller på att tas fram vara vägledande. 
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att ett genomförande av 
detaljplanen inte bedöms få betydande miljöpåverkan och att en 
miljöbedömning därför inte behöver göras. 
 
TORSÅS KOMMUN, TEKNISKA NÄMNDEN 
Nämnden anser inte att den föreslagna exploateringen tar tillräcklig hänsyn 
och i tillräcklig grad underlättar fortsatt utveckling för verksamheternas 
utveckling. 
 
TORSÅS KOMMUN, SOCIALNÄMNDEN 
Nämnden anser att varor till ICA och det inte är tillräckligt med 
parkeringsplatser för boende och att boende utsätts för hög bullernivå från 
trafiken på Allfargatan. 
 
KSRR 
KSRR menar att vid fortsatt planering för förändring av området förutsättes 
att planering sker för framtida avfallshantering i enlighet med Ksrr:s 
renhållningsföreskrifter. KSRR ser en stor fördel med gemensamma 
avfallsplatser då detta minskar transporter ökar säkerhet samt minskar 
miljöpåverkan. 

 
NATURSKYDDSFÖRENINGEN 
Naturskyddsföreningen anser att det måste finnas utrymme för en utökning av 
verksamheterna inkl varutransporter, att angöringen för kollektivtrafik längs 
Allfargatan bör justeras, att den öppna landskapsbilden bör bevaras när man 
kommer från Bergkvara, att den tunga trafiken genom centrum bör ses över  
och att främjandet av förnyelsebar energi- och naturmaterial bör regleras i 
detaljplanen. 
 
CENTERPARTIET 
Centerpartiet anser att fokus i området måste vara att bevara och möjliggöra 
ökad handel och service. Lokalytor ska kunna utökas, parkeringsytorna ska 
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vara generösa, trafikflödet utan omlastning ska säkerställas och bostäder på 
andra våningen i befintliga byggnader samt i en ny byggnad i hörnet av 
Badhusgatan och Norra Tångvägen. 
 
HYRESGÄSTFÖRENINGEN 
Hyresgästföreningen kommer att återkomma med fler synpunkter i ett senare 
skede. Man ser positivt på inriktningen att bygga 60 bostäder och menar att 
behovet av hyresbostäder är störst. 
 
KRAFTRINGEN  
Kraftringen berättar att det i området eller dess närhet finns kapacitet för 
elanslutning av tillkommande bostäder. 
 
Man konstaterar vidare att det inom området eller dess närhet idag finns en 
transformatorstation samt högspänningskablar förlagda med ledningsrätt samt 
lågspänningskablar förlagda enligt överenskommelse med berörda markägare. 
 
Eventuella kostnader för ev. flyttning av ovanstående anläggningar bekostas av 
exploatören. 
 
 

Yttranden från berörda fastighetsägare:  
 

TELIA COMPANY AB 
Telia konstaterar att vid arbeten nära telestationen bör dokumentet  
”Anvisning vid sprängning, pålning vid teleanläggning, N15571-04” följas. 
Man hemställer att hela fastigheten planläggs som e-område eller tekniska 
anläggning och menar att kostnader för att minimera ljudstörningar från 
anläggningen bör bekostas av exploatör. 

 
MÖRE FASTIGHET AB 
Parkområdet bör läggas öster om ICA, mellan Allfargatan och Norra 
Tångvägen. Alla byggnader inom området bör markeras som möjliga för 
bostäder, handel och service. 
 
TROPHI KING 
Trophi king anser att parkeringskvoterna är för låga och att en utredning bör 
visa hur hänsyn tas till varutransporter för verksamheter. 
 
 

Yttranden från berörda bostadsrättshavare, hyresgäster och 
boende 
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SYSTEMBOLAGET 
Systembolaget anser att ett tillräckligt antal närbelägna p-platser samt 
tillgänglighet till deras befintliga inlastningsramp behöver finnas. 
 
THED LIVS AB 
Thed livs ser positivt på att bostäder skapas och vill medverka till att skapa en 
livlig och trygg mötesplats för alla boende genom ICA supermarket. Man 
invänder därför mot antalet parkeringsplatser, deras utformning och deras läge 
samt möjligheten till att möjligheten till en rationell inlastning begränsas. 
 
ICA SVERIGE AB 
ICA Sverige ser positivt på att bostäder skapas och vill medverka till att skapa 
en livlig och trygg mötesplats för alla boende genom ICA supermarket. Man 
invänder därför mot antalet parkeringsplatser, deras utformning och deras läge 
samt möjligheten till att möjligheten till en rationell inlastning begränsas. 
 
 

Yttranden från övriga 
 
BENGT-ERIK ALGERSTEDT 
Synpunktslämnaren menar att man gärna får bygga bostäder men att för en 
liten ort som Torsås är bilen livsviktig och parkeringen vid ICA och Konsum 
behövs åtminstone i den omfattning som finns idag. En omlastning till lastbil 
skulle fördyra hanteringen kraftigt och påverka handel och näringsliv samt 
boende negativt. 
 
JANITA KIRCHBERG 
Synpunktslämnaren menar att en minskning från 157st till ca 80st 
parkeringsplatser samtidigt som antalet bostäder och handeln ska öka inte är 
realistiskt. Minst antalet p-platser som finns i dag bör även vara kvar i 
framtiden. ICA, Konsum och Systembolaget måste kunna få leveranser med 
24-meters lastbilar till sina affärer.  Ett behov av omlastning skulle enligt 
synpunktslämnaren medföra ökade kostnader som måste tas ut av 
konsumenten och utarma den lokala handelns konkurrenskraft.  
Synpunktslämnaren menar vidare att ett torg bör ligga där folk i huvudsak rör 
sig t.ex. mellan gamla polishuset (Möre bok) och ICA för torghandel. 
Byggnader bör inte vara mera än tre våningar för att behålla den 
småstadskaraktär som Torsås har. *Synpunktslämnaren menar vidare att man 
inte behöver förtäta på höjden eftersom det finns gott om mark att bygga på. 

 
INGA-BRITT KARLSSON, BERGKVARA 
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Synpunktslämnaren föreslår att busshållplatsen utanför COOP ska flyttas till 
det område som idag är parkeringsplatser vid gamla posthuset och att nya 
korttidsparkeringar tillskapas utanför butiken. 
 
CARINA JOHANSSON 
En omlastning innebär högre priser i mataffären, kanske innebär en 
försämring för affärsinnehavarna i kvarteret att butiken kan komma att stänga. 
Bullermätningar behöver genomföras, vem vill bo så nära Allfargatan? Riv 
gamla posthuset och bygg nya bostadshus om max tre våningar med affärsytor 
på första plan nära korsningen Badhusgatan/Norra tångvägen. Träden bakom 
Teliabyggnaden behöver hamlas och området bli mer användarvänligt. En 
ordentlig parkering bör anordnas längs Allfargatan och en gång- och cykelväg 
som den längs Karlskronavägen. 
 
CHRISTINA KRONMAR 
Christina Kronmar menar att det ska kännas välkomnande och trivsamt att 
komma till Torsås samhälle. Hon vill att byggnader ska vara i två plan, vara 
belägna längs Allfargatan, att parkeringsplatser ska vara bakom butikerna och 
att bostäder ska vara belägna bakom parkeringsplatserna. Hon menar också att 
konst och kultur är viktigt i ett samhälle. 
 
ANNMARI OHLSSON OCH SVANTE HEED 
Synpunktslämnarna anser att busshållplatsen vid COOP bör flyttas, att 
anslutningarna till busstorget behöver förbättras och att tung trafik bör ledas 
utanför Torsås för att förbättra säkerheten. Att säkerheten i centrum måste ses 
över. Att det bör finnas en stor parkering öster om ICA och att den luftiga 
stadsplaneringen bör behållas. Man menar även att bostäder om max tre 
våningar kan byggas vid platsen för gamla postenhuset och att det gula huset 
samt drängstugan söder om COOP ska bevaras. Dessutom bör främjandet av 
förnyelsebar energi och naturmaterial regleras i detaljplanen. Man anser även 
att man bör arbeta för att Telias byggnad försvinner. 


